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Training and Teaching in Higher Educa-
tion: Practices and disenchantment 

The aim of this research was investigating the 
pedagogical and didactic approaches carried 
out by Higher Education teachers until recently 
as well as analyzing their teaching practices and 
identifying their difficulties and frustrations. 

The work began with the theoretical research 
based on authors that studied the same issue 
and went on with a set of questions answered 
by 48 teachers of Colleges of Arts, Education, 
Accounting, Administration, and Law in two sta-
tes in Northeastern Brazil - and Sergipe. 

Their answers provided material for good re-
flections and understandment on they way they 
teach, on one had; on the other hand, they hel-
ped to define the profile of these teachers, their 
dreams and problems.

This research emphasized the necessity the 
college teacher has to look of ways so that he 
could overcome difficulties with ethics, taking 
into account differences and pedagogical ap-
proaches in his attempt to consider knowledge 
as something caused by thinking that by its turn 
makes him to be logical, efficient an practical 
and guides him towards his own integration and 
permanent process of personal development 
through different resources.
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A Professora do Ensino Primário no Esta-
do Novo: da mulher à funcionária pública

Orientação: Profª. Doutora Áurea do Car-
mo da Conceição Adão

O estudo A professora do Ensino Primário 
no Estado Novo tem como objectivo estu-
dar o lugar ocupado pela mulher na escola 
do ensino primário numa parte do período 
de governação de Oliveira Salazar.
Inicia-se o trabalho por uma perspectiva his-
tórica, ainda que breve, do ensino primário 
e sua evolução no contexto da ideologia vi-

gente. Seguidamente, foi feita uma aborda-
gem ao número crescente de mulheres no 
ensino durante este período, a sua carreira 
bem como a sua imagem aos olhos da socie-
dade. Para além da apresentação dos deveres 
e das funções atribuídas à professora como 
profissional e como educadora, algumas des-
tas mulheres ainda tiveram oportunidade de 
desenvolver a sua actividade redactorial na 
revista Escola Portuguesa. Este é o objectivo 
do Capítulo III desta dissertação de Mestrado.

A problemática deste trabalho incide es-
sencialmente na formação que a mulher ti-
nha para ser professora e simultaneamente 
na sua preparação para ser esposa, mãe e 
dona de casa. Ao contemplar estas verten-
tes, a formação que a mulher recebia tinha 
também como objectivo a transmissão dos 
ideais políticos do Estado Novo. Em termos 
comparativos, pelas suas qualidades pesso-
ais e profissionais, muitas destas mulheres 
foram homenageadas particular e publica-
mente, sendo condecoradas com a Ordem 
da Instrução Pública na cerimónia oficial que 
contava com a presença do Presidente da 
República e das mais importantes entidades 
públicas que representavam o Estado portu-
guês. Esta cerimónia realizava-se anualmente 
no dia 10 de Junho, Dia da Raça, actualmente 
Dia de Camões e das Comunidades Portu-
guesas.

Foram trabalhadas fontes primárias e ou-
tros estudos secundários. Das fontes docu-
mentais utilizadas neste trabalho salientam-
se alguns documentos oficiais, guardados no 
arquivo Histórico do Ministério da Educa-
ção, bem como alguma imprensa escrita da 
época, da qual de destacam os vários jornais 
diários e a revista Escola Portuguesa, da res-
ponsabilidade da Direcção Geral do Ensino 
Básico.
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The primary school female teacher of 
the Estado Novo: from woman to pu-
blic employee 

The study The primary school female teacher 
of the New State has the objective of studying 
the place she occupied in the primary scho-
ol during part of the Oliveira Salazar govern-
ment.

The investigation starts on an historic pers-
pective, even if brief, of the primary school years 
and it’s evolution in the context of the ideology 
in force. Following, an inquiry was made to the 
increasing number of women teaching during 
this period as well as her career and image 
in the eyes of the society. Besides the obliga-
tions and duties conferred to the teacher as a 
professional and teacher, some of these women 
got the opportunity to develop their editorial 
activity in the magazine Escola Portuguesa. This 
is the objective of Chapter III in the master’s 
dissertation.

The problematical falls essencially upon the 
formation the female received to become a te-
acher and simultaneously on her preparation to 
become wife, mother and housewife.

On contemplating these perspectives, the for-
mation the woman received, her objective was 

also to transmit the political ideals of the New 
State. On comparative terms for her personal 
and professional qualities many of these wo-
men were privately and publicly homageg and 
condecorated with the Order of Public Instruc-
tion in an official ceremony which counted with 
the presence of the President of the Portuguese 
Republic and of some of the most important 
public entities representing the Portuguese sta-
te. This ceremony was held annually on June 10, 
Race Day “ Dia da Raça”, presently Camões 
Day and Portuguese Community.

Primary sources as well as secondary studies 
were researched. From all documented sources 
used for this study the emphasis is on official 
documents, kept in the historic archives of the 
Ministry of Education as well as press written 
at that time, where the daily newspapers and 
the magazine Escola Portuguesa stand out 
which was of the responsibility of the Primary 
School Directory.  
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Desafios da aprendizagem cooperativa:
Procurando ultrapassar as disfunções 
motoras

Orientação: Professora Doutora Isabel Sanches

O presente trabalho incidiu na temática da 
Educação Inclusiva numa perspectiva de res-
peito da individualidade de cada um, respos-
ta às necessidades educativas individuais e 
socialização de aprendizagens. Procurámos 
ultrapassar as disfunções motoras da Joana 
M., individualmente e na turma, através da 
aprendizagem cooperativa. Teve como ali-

cerce a investigação-acção, preconizando a 
mudança educativa, dinamizando diagnós-
tico, planeamento, intervenção e avaliação. 
Depois de uma investigação teórica neces-
sária à sustentação da temática em questão, 
procedeu-se à recolha e análise de dados, 
utilizando a pesquisa documental, a entrevis-
ta, a observação naturalista e a sociometria.

Da caracterização da turma, da aluna e dos 
contextos em que as mesmas se inserem, 
partimos para uma intervenção estrutura-
da, a longo e a curto prazo, numa dinâmica 
de planificação/acção/reflexão, geradora de 
práticas educativas diferenciadas e inclusivas. 

Os resultados obtidos indicam-nos que a 
aluna está incluída na turma mantendo um 
nível de interacção positivo com os colegas. 
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